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  ول ماه مهاگزارش مختصر 

 از ویانای اتریش

تمام کارگران و زحمتکشان جهان تبریک گر را بهراول مه، روز جهانی کا

ضمن دوصدمین سالروز تولد کارل مارکس، رهبر و بانی  م و دریگویمی

متکشان و مردم تمام کارگران و زحکارگران و زحمتکشان جهان را به

داری غارت سرمایهو جنگ و بیدادگری، کشتاراز که  جهان ستمدیده  

 م.یگویبرند شادباش میامپریالیستی رنج می

افتخار روز جهانی آپریل محفلی به امسیول هر سال در شامگاه مطبق مع

)حریت( و  های مقیم اتریشکارگر از طرف اتحادیه ملی و دموکرات افغان

نیز این محفل با گردد. امسال )م( افغانستان برگزار می ک هوداران ح

خوانی و صرف شام مختصر در فضای دوستانه و صمیمانه شعرخوانی، مقاله

شعرهای این محفل خدمت خوانندگان  و هاهبرگزار گردید که مجموع مقال

 . گرددگاه شعله  جاوید تقدیم میویب

 ها و احزابسازمان افراد، روز جهانی کارگر، برعالوه، در روز اول ماه مه

که گزارش  ندکار در شهر ویانا سهم گرفت گ روزبزرراهپیمایی در  انقالبی

 گردد.تصویری آن خدمت بازدیدکنندگان شعله  جاوید تقدیم می

 است ده شدهابتدا شعری که برای دوصدمین سالروز تولد کارل مارکس سرو

 گردد.درج این گزارش می

 استم مه سال دوهزاروهجدهپنج

 استامروز دوصده ارکسمکارل 

 جنگ است، مرد آزادی مرد

 است، مرد بربادیمرد آبادی

 طرز دیدش شیوه کار است
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 زار استاز نظام کهن بی

 رهبر کبیر کارگران

 حامی کالن رنجبران

 زمان دروز بزرگ مر زاد

 باد تبریک بر تمام جهان!

 «۸۱۰۲پنجم مه »

افتخار روز کارگر ی بهم آپریل در محفلامقاله و شعرهای که در شامگاه سی

 گردد.درج میترتیب بهدر اینجا  برای خوانندگان شعله  جاوید وانده شدخ

************ 

 ها، آقایان و رفقای محترم!با عرض سالم و درود خدمت خانم

 کنیم:اسیونال آغاز مینانترمحفل امروزی خود را با پخش سرود 

 خورده!برخیز، ای داغ لعنت

 دنیای فقروبندگی

 بردهخاطر ما را شوریده

 زندگی و جنگ مرگبه

 باید از ریشه براندازیم

 بند و جهان جور کهنه

 جهانی سازیمآنگه نوین
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 بودگان هر چیز گردندهیچ

 جدال است، آخرین رزم ما روز قطعی

 هاانترناسیونال است، نجات انسان

 وشادیبر ما نبخشد فتح

 نه شه، نه بت، نه آسمان

 با دست خود گیریم آزادی

 امانپیکارهای بیدر 

 تا ظلم از عالم بروبیم

 دستنعمت خود آریم به

 دمیم آتش را و بکوبیم

 تا وقتی آهن گرم است

 روز قطعی جدال است، آخرین رزم ما

 هاانترناسیونال است، نجات انسان

 تنها ما توده  جهانی

 شمار کاراردوی بی

 بانیداریم حقوق جهان

 نه که خونخواران غدار
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 آورد مرگغرد وقتی رع

 و رهزنانبر دژخیمان 

 در این عالم بر ما سراسر

 تابد خورشید نورافشان

 جدال است، آخرین رزم ما روز قطعی

 هاانترناسیونال است، نجات انسان

************ 

 مهمانان عزیز!

تان در این محفل اید. از حضور گرمخوشحالم که در محفل ما تشریف آورده

تان، گویم. از پشتیبانی و احساس همدردیآمدید میشما خوشسپاسگذارم و به

 جهانی سپاس!

 :همتمحفل امروز جهت بزرگداشت از روز جهانی کارگر به

 های مقیم اتریش )حریت( اتحادیه  پناهندگان ملی و دموکرات افغان  -

  زب کمونیست )مائوئیست( افغانستان حو هوداران  -

همه کارگران و است. این روز پرافتخار را با غرور تمام، بهبرگزار شده

گویم. برای افرادی که جهت روشنگری جهان از ته دل تبریک می زحمتکشان

ورزند، آرزوی و بردن آگاهی انقالبی در بین کارگران و مردم جهان تالش می

های جهان پدیدار گردد توده موفقیت دارم. امیدوارم روشنایی در روزن زندگی

کشان و متنفع کارگران، زحبار اجتماعی بهسامان و فالکتو این وضع نابه

 اند، تغییر یابد و دیگرگون شود.مردم جهان که اکثریت عظیم جامعه
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 دوستان گرامی!

افزایش، فقر گسترده، شکاف بزرگ درحال امروز بحران اقتصادی، بیکاری

داری و بالخره گرانه  سرمایهسوز و غارتهای خانمانطبقاتی، جنگ

شده  این تولید غیرکنترلمحیط زیست همه ناشی از عملکرد و تخریب 

است که در نتیجه  آن حیات بشر و کره زمین در معرض خطر قرار نظام 

حل  آمده تنها یک راهوجودهاست. ما معتقدیم که برای رفع مشکالت بهگرفته

که روشنفکران  یاست، ولی روشوجود دارد و آن انقالب اجتماعی

عی در نظام حاکم است که هرگز کنند، اصالحات اجتماداری پیشنهاد میسرمایه

گانی انجام دهد. برای حل این سود همهقادر نیست کار حیاتی و درست به

 فریبیکرد کامالً متفاوت در پیش گرفت. عوامها الزم است رویمصیبت

تخریب طبیعت افزاید و بهمصائب مردم میداری بیشتر بهروشنفکران سرمایه

تغییر نظام حاکم نیست، بلکه حفظ و بازتولید ها زند، چون هدف ایندامن می

داری با جامعه  بهتر و برتر نظام نی آگاهانه  نظام سرمایهیزاست. جایگآن 

سود ها در صدد ایجاد آن است بهستیسوسیالیستی و مناسبات آن که کمون

گشای بورژوایی نیست. از دید انقالبی مشکلفکران بورژوایی و خردهروشن

مثابه  موتر متحرک ط همین طبقه  کارگر است که امروز بهواقعی جهان فق

اقتصادی و تصاحب بر ابزار تولید محروم است و  - تولیدی از قدرت سیاسی

فروش ناچار بهداری بهشکل کاال در روند تولید سرمایهنیروی کار آن به

 رسد.می

ند مسئله اینجاست چه باید کرد که این موتر متحرک در جهت دیگری حرکت ک

ها برای تغییر تا بتواند در جایگاه درست خود قرار گیرد و اکثریت بزرگ توده

حرکت در اقتصادی و اجتماعی زیر رهبری آن آماده شوند و به - کالن سیاسی

مثابه  رهبر آیند. از دید انقالبی باید این طبقه با کسب آگاهی کمونیستی به

عی گردد تا از این طریق اقتصادی و اجتما-واقعی جامعه صاحب قدرت سیاسی

عمر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نقطه  پایان بگذارد و مناسبات به

 کن گردد. این طبقه  کارگر است که با انقالبات سوسیالستیدارانه ریشهسرمایه

دهد؛ راه میهای ناشی از آن پایان داری و مصیبتعمر نکبت نظام سرمایهبه

ود ندارد و از این ناحیه نباید دچار فریب دیگری برای این مشکالت وج

 ها توهم ایجاد کرد.های بورژوایی شد و در تودهایدئولوگ
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نیاز داریم که دارای ایدئولوژی  ایاحزاب انقالبیبه باید گفت برای انقالب

مثابه  پیشاهنگ و نمایندگان بهد تا نباش مائوئیستی-لنینیستی-مارکسیستی

 آوردن کشتی انقالب هوشمندانه و تیزبینانهحرکتبهبرای واقعی طبقه  کارگر 

زیر رهبری نمایندگان واقعی طبقه  ند. بنابر آن مردم باید نمبارزه ک رهبری و

طبقاتی سازماندهی گردند و -کارگر جهت زدودن استثمار و ستم جنسیتی

طرف رهنمود حزب عمل کنند تا با ایجاد نظام سوسیالیستی و حرکت بهبه

عه  کمونیستی صلح دایمی و رفاه عمومی در سراسر جهان تأمین گردد، نه جام

کار قرار بگیریم داری فاسد و نابهافروز سرمایهاینگه زیر حاکمیت نظام جنگ

 طلبان وطنی و جهانی. گان و تسلیمشدمانند تسلیم آن چشم طمع بدوزیمو به

ها مایه  طلبین و تسلیمآمداین گونه کنار های واقعی و انقالبیستیبرای کمون

و  کرد دور از اخالق و روحیه انقالبی و ضد مردمیننگ است. این روی

 است. خائنانه

انه خود از جمله  آگاهانه یا ناکه خالف این نظر بیندیشد، آگاه هر حال کسیبه

است و تا جائی مستقیم و غیرمستقیم داریطرفداران و پویندگان راه سرمایه

باشد. باید مسئول می بربادکنکش و طبیعتخوار و مردمجهان د نظامدر کارکر

های اجباری، وکشتار مردم، مهاجرتهای ویرانگرانه، قتلبداند که جنگ

محیط زیست همه و همه زاده  اجتماعی و تخریب -اقتصادی-بحران سیاسی

 گذارد. آن مهر تأیید میاست که او بهداریعملکرد نظام سرمایه

نام دموکراسی، تأمین داری بهمثابه  گرداننده نظام حاکم سرمایهالیزم بهامپری

گماردن حقوق بشر، دفاع از حقوق زن و جنگ علیه تروریزم با حکومت

نشاندگان خود در فروش، جنایتکاران و دستمزدوران بومی، خائنان وطن

روچپاول پردازند تا زمینه  چوها میسرکوب مردم و تودهمنطقه و جهان به

های مردم مساعد گردد. نمونه  بارز آن افغانستان منابع ملی و دارایی

است که گاهی مجاهدین، گاهی امریکایی و اروپایی و مستعمره شدهاشغال

کنند. در ضمن باید گفت ها سر بلند میطالب و گاهی هم داعش با حمایت آن

شدند بق حمایت میامپریالیزم شوروی ساها که توسط سوسیالهفت ثوری

شده هستند که امروز همه های تسلیمییها و شعلهثوری برادران تنی هشت

اند و در خیانت، ها در آمدهرقصند و در خدمت آنساز امپریالیستی میباهم به

فروشی و نوکری از همدیگر کم نیستند. ما امیدواریم که افراد روشن، وطن
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 حساس برای آزادی و استقالل کشور علیهپرست، دموکرات، مترقی و با اوطن

مقاومت انقالبی زیر رهبری حزب دست شاندگان آن بهناشغالگران و دست

. اگر کسی برای نجات خاک مالندبزنند و با شروع جنگ خلق پوز همگی را به

نحوی باید ، طبیعت و موجودات آن وجدان بیدار و احساس نیک دارد، بهمردم

دیدگان جامعه و جهان د و در کنار کارگران و ستمکن صدای اعتراضش را بلند

داری ند، در غیر آن خاموشی در مورد کارکرد نظام سرمایهبزمبارزه دست به

ها در حقیقت امر همراهی و تأیید نشاندگان جهانی و منطقوی آنو دست

 باشد. ستیز میستیز و طبیعتکارکرد نظام حاکم انسان

بینیم که جهان عمیقاً توجه کنیم، می« ا بربریتسوسیالیزم ی»شعار  اگر به

طرف بربریت در حرکت است و جلو این بربریت فقط با انقالبات امروز به

دارانه و کنارآمدن با نظام شود، نه با اصالحات سرمایهسوسیالیستی گرفته می

 حاکم فاسد.

 داری وجانبه علیه کلیت نظام جهانخوار سرمایهبا آرزوی مقاومت همه

 نستان و سراسر جهان!اطلبانه در افغخواهانه و حقشدن صدای آزادیبلند

 !زنده باد روز جهانی کارگر

 !باد همبستگی جهانی کارگر زنده

 زنده باد سوسیالیزم!

 !ارتجاعمرگ بر امپریالیزم و 

 «ک )م( اهوداران ح»

 ۸۱۰۲آپریل  ۰۱

 ویانا
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که خدمت شما «  داریهراز سرمای »زیر عنوان دارم  یتشکر از شما. شعر

 قرار گیرد. خوانم. امیدوارم مورد توجه شمامی

 داریراز سرمایه

 :چیست یاران؟ راز سرمایه

 وغارت، ثروت مردمجنگ

 استاز قضا ذات آن چنین بوده

 ، کشتن مردموقتلدزدی

 پول در مقام فرمان است سود

 این حقیقت عیان، ای مردم!

 مکد شیر جان کارگرمی

 زیرستم، قامت مردمبه خم

 دنیاستدر تولیدات بزرگ 

 محصول کار، زحمت مردم

 مار کنندزور، زهر خورند بهمی

 ای مردمثمر کار جمعی

 ودهشت بر تمام جهانرنج

 باز تحمیل بر سر مردم

 هاستو کامرانی وظلمستم
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 پاس زحمت، خدمت مردم

 ما بر آنیم که برقرار کنیم

 نظم نو، عدالت مردم

 انددزدیدهکه  جمعی ثروت

 ستادن مردمباز گرفتن، پس

 کار است انقالبات چاره  

 تکیه بر الیزال، قدرت مردم

 مارکس، انگلس، لنین، استالین

 چاره  کار مائوی مردم

 دشمنان بزرگ نظم کهن

 ای مردمدوستان حقیقی

 در تاریخ اند، لیک زندهمرده

 !راستین رهبران ما مردم

 هاییماین رهروان راه

 ای مردمحامیان حقیقی

 تنها که نیروی کاریمما نه

 ای مردمپیشگامان انقالبی

 راهیان رهی کمونیزمیم
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 ای مردمرهبران سیاسی

 ما نداریم هراس از دشمن

 ای مردممتحدان اصلی

 زور از قدرتکشیم بهمی

 قهر ما انقالب ای مردم!

 ما کمونیزم است رزم هدف

 !ممرد انقالب ایبر  تکیه

 ایم"نه" گفته ظلمعزم بهما به

 مردم پرثمر به عزم ما

 رویمجنگ ببه شوق کی از روی

 ای مردمدرد ما رنج زندگانی

 بران استچه  گوهر شعر من

 خنجری بر گلوی دشمن مردم

 کنند هرگزها نمیرحم بر توده

 خورده  مردمدشمنان قسم

 که انقالب کنیم باز ویدزود ش

 در صف مردم !آفرین جنگ

 هاستذهن سرخ مشعل رهایی
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 کینه با خصم، همدم مردم

 کند روزیخون خلق جوش می

 توده  مردم ،محرومخون 

 است شعر من ناله  غریبان

 نودوچند درصد مردم

 استوآزادیراه ما، راه صلح

 مردم! کارگر رهبر و متحد

 جنگ کی شوی تأمینصلح بی

 ای مردم!تأمین صلح  ؛نگج

 برپا هر طرفجشن فتح  تا کنیم

 وآواز؛ هنر مردمرقص

************ 

  تان.تشکر از توجه

 های داشته باشد.خواهیم که با شما صحبتحاال از رفیق ما آقای ... می

های خود و اعضای اتحادیه را تقدیم داشته به حاضرین محترم گرمترین سالم

گر داشت روز کارمناسبت گرامیحضور شما عزیزان را در این محفلی که به

 گویم.است خیر مقدم میراه انداخته شدهبه

است که نیروهای مترقی، ملی، آزادیبخش و حاضرین گرامی سالیان طوالنی

مفهوم واقعی تجلیل این روز زنند، اگر بهتجلیل این روز میانقالبی دست به

عنوان اعمار است که نیروهای مترقی از آن بهعمیقاً توجه شود، دعوتی



 
13 

 

طلبند. اما در همکاری میها را بهاستعمار و استثمار، تودهسنگرهای ضد 

های دیکتاتوری با استفاده از این عصر کنونی، طبقۀ ارتجاعی جوامع نظام

گیرند ولی در روز، در واقع مؤفقیت استثمارگرانه خودشان را جشن می

فریب کارگران و افراد ساختن عواطف انسانی دست بهظاهر، جهت نهادینه

سرور و خوشی شان بهکردن خوان رنگارنگزنند که با پهنطلب میمتسلی

های کند، هنگامی که طبقۀ کارگر در سالپردازند. تاریخ فراموش نمیمی

دهد، نام کمون پاریس سیاه بر سفید توضیح میدر فرانسه صفحۀ را به 0280

و با  طبقات ارتجاعی و استثمارگران چگونه با هم دست از اختالفات کشیده

صفت جامعه چنین دست گرفتند. این طبقۀ انگلشان قدرت را دوباره بهوحدت

شان اند که جهت نجات کارگران و اطفالیهایترین انسانانگارد که با عاطفهمی

اند و پای غضب ثمرۀ ها شغلی را از لحاظ عواطف انسانی اعطا کردهبرای آن

 کار درمیان نیست.

 حاضرین گرامی! 

ها مالکیت خصوصی مبدل گردید، نخستین گاموسایل تولید به آنگاهی که

است و تاریخ نشانگر مبارزات رودرروی دو سوی استثمار برداشته شدهبه

است. از همان هنگام تا اکنون این طبقه، یعنی استثمارگر و استثمارشونده

مبارزه و کشمکش الی سرنگونی نظام دیکتاتوری و سیستم استثمارگرانه 

های نیروی آوردن آزادی و ارزشدستها برای بهخواهد داشت و انسان ادامه

کارخود، هیچگاهی از حرکت باز نخواهد نشست. تاریخ شهامت کارگر جوانی 

اش را ابراز نام لینک که در محکمۀ شیکاگو با صدای بلند خواست واقعیرا به

 گفت:کند که میکرد فراموش نمییم

م، من با تمام قدرت و نیروئی که در بدن دارم )من دشمن نظام موجود هست

 جنگم.تان میعلیه این نظام و دگرگونی قوانین ستمگرانه

دار خاطر سرنگونی دولت حاکم بهمن از شما نفرت دارم و اگر مرا به

تان زید، ولی من مطمئن هستم که این مبارزه الی سرنگونییآوزید، بیاومی

 ادامه خواهد داشت(.
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 !ا و حاضرین گرامیدوستان، رفق

های امپریالیسم و استعمار جهانی هستیم های بیشمار جنایتما شاهد قربانی 

اند که در نام ملل متحد تشکیل دادهشان یکی سازمانی را بهعفکه برای حفظ منا

هر گوشۀ از جهان مناقع امپریالیسم امریکا و همپیمانان شان درخطر باشد با 

یی های تودهساختن خیزشجهت خاموش آبی خودفرستادن عساکر کاله

مداخله پردازد و دیگری تحت نام اتحادیۀ اروپا دست بهسرکوب آن میبه

کند که فرانسه زنند. تاریخ هیچگاهی فراموش نمیداخلی کشورها می

کارگری که نسبت  61به  8108ماه اگست  01صورت نهایت بیشرمانه دربه

زده بودند توسط پولیس آتش گشود و اعتصاب افزایش دستمزد خود دست به

قتل رسانید البته نباید فراموش کرد که در آن هنگام ماندیال خود را همه را به

ترین اعتراضی های کارگری قرار داده بود و به کوچکدر صف ارستوکرات

اصطالح حقوق بشر، علیه فرانسه و این جنایتش نپرداخت و همین سازمان به

گونه اعتراضی نکرد. ست و علیه این جنایت هیچفرانسه را مستحق دان

آنگاهی که بر علیه انقالب کمون پاریس، تمام نیروهای ارتجاعی باهم متحد 

دست همدیگر داده شدند، اینک در شرایط کنونی مرتجعین جهان دست به

دهند. تنها امپریالیسم امریکا خرج میهای هنگفتی را برای تولید اسلحه بهپول

همین ترتیب فرانسه، خرج داده و بهملیارد دالر را به 811لید اسلحه در راه تو

امضاء رسانیدند که ها پیام مشترکی را بهانگلستان و آلمان که در همین تازگی

صفتان اند. چونکه این گرگدوستان کنونی مبدل شدهظاهراً دشمنان دیروز به

این وحدت تا زمانی ادامه کند، شان بروز میاکثراً روی تقسیم شکار اختالفات

منافع همدیگر وارد نکنند. اکنون که کشورهای خواهد داشت که ضرری به

شان دست خوارانامپریالیستی امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و دیگر ریزه

ها ریختاندن خون انسانها بهمداخلۀ نظامی تحت نقاب دفاع از ملتبه

واقف اند که ستم طبقاتی، جهت  پیشهپردازند این کشورهای غارتمی

گیرد، از این مقیاس کافی صورت گرفته و میها بهبلندبردن سرمایه علیه توده

عمل گاه دیگری، از سقوط همدیگر جلوگیری بهعنوان تکیهبابت یکی به

های سرکردگی امپریالیسم امریکا همچون گرگکشور به 28آورند. امروز می

شده سود حد تعینا استقرار دارند و هر کدامی بهوحشی در کشور افغانستان م

آورند. در شرایط کنونی با حضور این دست میخود را از آن کشور به

های امپریالیستی وضع مردم ما در بدترین حالت قرار گرفته و ریزهچوچه
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رفتن و ترک کشور را دارند خود را به بیرون مرز تعدادی که توان بیرون

افروز در دوباره مین کشورهای متجاوز و جنگکشانند، ولی همی

ساالران دست نوکران و دینشان را بهپردازند و دستشان میبرگشتاندنواپس

اوضاع کشور زدن بهسپارند تا با دامنها میچون طالب، داعش و جهادی

 برای استقرار خودشان از مردم تأییدی کسب کنند.

به این کوچکی هم نیست که دوستان و حاضرین محترم مشکالت کشور 

پایان برسد فقط برای رهایی از چنگ وحشیانۀ یادآوری آن در یکشبه به

شان، همانا خیزش انقالبی های طالبی و داعشیپرودهامپریالیسم و دست

دست داشته باشد. این یک اصل خواهد بود که رهبری آن را طبقۀ کارگر به

یی تواند با انقالب تودهم تنها میاست که رهایی طبقۀ تحت ستانکارناپذیری

پایان برسد، و هر گونه جنبش و خیزشی وسیعی که بدون طبقۀ کارگر به

شکست است ویا در نهایت بهرهبری این نیروی انقالبی، انجام بگیرد یا مؤقتی

انجامد. این طبقۀ انقالبی یک کشور است که سرنوشت آن را با خیزش می

انقالب م است هنگامی که طبقۀ کارگر دست بهزند. معلوانقالبی رقم می

زند از پشتیبانی تمام اقشار ملی، آزادیبخش و انقالبی یی میآزادیبخش و توده

مائوئیستی استوار باشد. ما یقین -لنینستی-که باید بر ایدئولوژی مارکسیستی

گردد داریم هنگامی که سنگر مبارزۀ ضد امپریالیستی و استعماری اعمار می

تنها نیروهای انقالبی خودی، بلکه از پشتیبانی نیروهای حمایت نه مورد

است که انقالبی طبقۀ کارگر سراسر جهان برخوردار خواهد بود و این نیروی

ورتر خواهد ساخت. ما ایمان کامل داریم، زمانی طلبانه را شعلهمشعل آزادی

تصادی بر دفاع از استقالل، استحکام حاکمیت ملی، سیاسی و اقکه ما به

دانیم و از پشتیبانی اکثریت توده خیزیم، مبارزۀ مان را بر حق و انسانی میمی

 ها برخوردار خواهیم بود.

 زنده باد نیروهای ملی، آزادیـبخـش و انقـالبی!

 مائوئیستی!-لنینستی-پیروز باد جنبش انقالبی مارکسیستی

 ـهان!طلبانۀ کارگران در سراسر جدر اهـتزاز باد مشعـل آزادی

 «های مقیم اتریش )حریت(اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان»

61/12 /8102 
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 خوانم.تشکر، در آخر شعری از فقید رحیم محمودی برایتان می

 نسل نوجــوانجنبشی ای تازه

 شورشی ای مردمـان باستان

 گردشـی ای محور چرخ زمان

 لرزشی ای موج خــلق بیکران

 جاودانهای تابشی ای شعـله

 تا بسوزی قصروبام خــــائنان

 پرتوافشانی نمـــا چون آفتاب

  خـائن نقــابپاره کن از چهره

 سرنگون کـن باره  افراسـیاب

 های باشـتابتند شو ای برق

 های جاودانتابشی ای شعله

 تا بسوزی قصـــروبام خائنان

 هـای کــارگــرآتشی از کوره

 وبیـل بزرگــرغرشی از داس

 رورو کن کاخ استثـــمارگـرزی

 محو کن بنیاد استثماروشـر

 تابشی ای شعله های جاودان
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 تا بسوزی قصـــروبام خائنان

 کن علم از مجـمر خود نورهـا

 شو ضیاء و رهبر مزدورهــــا

 اخگر افگن بر سـر مغرورهـا

 وفرق این سرزورهاسوز دست

 های جاودانتابشی ای شعله

 خائنانتا بسوزی قصــــروبام 

 طرح آئــین نوین ایجــــــاد کــن

  بـیــــداد کـنآتشـی در خانه

 این وطن را از محــــن آزاد کـن

 با رحیمت رسم نو ارشاد کــن

 های جاودانتابشی ای شـعله

 تا بسوزی قصروبام خائنان

 تشکر رفیق محترم.

یم. بعد از کنگو میگفت مکنیم و بعد باز هم باهرفقا حاال نان شام صرف می

های دوستانه ه در قالب غیر رسمی با خواندن شعر با صحبتلسصرف شام ج

پیمایی روز اول مه اعالن و صمیمانه تا نیم شب ادامه داشت و بعد برنامه راه

 و محفل پایان یافت. گردید
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 گزارش تصویری از اول ماه مه، روز جهانی کارگر

 توسط عکاس هواداران حزب:
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